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Santrauka
Triburio vožtuvo nesandarumas (TVN) − sąlyginai 
dažna, progresuojanti ir sunki liga, susijusi su prasta 
gyvenimo kokybe bei padidėjusiu mirštamumu. An-
trinis, arba funkcinis TVN, sudaro iki 90 proc. atvejų. 
Jis vystosi, kai padidėjus spaudimui ir (ar) atsiradus 
tūrio perkrovai, dešinysis skilvelis (DS) ima plėstis, 
sąlygodamas triburio vožtuvo (TV) žiedo dilataciją bei 
sutrikusią burių koaptaciją. Dažniausiai antrinį TVN 
sukelia kairiosios širdies vožtuvų ligos, plautinė hi-
pertenzija, ilgalaikis prieširdžių virpėjimas, DS išemija 
ar kardiomiopatijos. TVN neretai ilgą laiką nesuke-
lia jokių simptomų, o pirmieji požymiai atsiranda dėl 
kairiosios širdies vožtuvų disfunkcijos ar širdies nepa-
kankamumo. Auksiniu standartu TVN diagnostikoje 
laikomas echokardiografinis tyrimas. Jo metu išsamiai 
vertinama vožtuvo morfologija, pažeidimo laipsnis, 
etiologija, nustatoma kitų širdies struktūrų geometri-
niai bei funkciniai pokyčiai. Vertinant funkcinio TVN 
prognozę, echokardiografijos metu svarbu atlikti deši-
niosios širdies ertmių dydžių matavimus bei DS funk-
cijos įvertinimą. Pirmaeilis funkcinio TVN chirurginis 
gydymas yra anuloplastika − vožtuvo žiedo korekcija, 
išsauganti nuosavą triburį vožtuvą. Vožtuvo protezavi-
mas turėtų būti svarstomas, kai nustatomas didelis žiedo 
išsiplėtimas arba reikšmingas TV burių nutempimas į 
DS ertmę. Vystantis minimaliai invazinių procedūrų 
metodams, didelės operacinės rizikos pacientams atsi-
randa vis daugiau naujų vožtuvinių širdies ligų gydymo 
alternatyvų. Kateterinis funkcinio TVN gydymas turėtų 
būti svarstomas pasireiškus simptomams, kai pacien-
tams, turintiems tinkamą TV anatomiją, kai negalima 
taikyti chirurginio gydymo.

Įvadas
Širdies vožtuvų ligų pirmaeiliu gydymu laikomas chirur-

ginis būdas, tačiau tobulėjant minimaliai invazinėms vožtuvų 
implantavimo technologijoms, vis daugiau dėmesio skiriama 
perkateteriniam širdies vožtuvų ydų koregavimui. Esant dide-
lei atviros chirurginės operacijos rizikai, siekiama pacientams 
padėti minimaliai invazyviu būdu, pradedant nuo kateterinio 
aortos vožtuvo implantavimo (TAVI), skirto aortos stenozei 
gydyti, intervencinio mitralinio vožtuvo nesandarumo gy-
dymo atliekant MitraClip plastiką „kraštu prie krašto“ (angl. 
edge-to-edge), iki mitralinio, plautinio ir triburio vožtuvo 
(TV) implantavimo procedūrų [1].

Triburio vožtuvo nesandarumas (TVN)  yra sąlyginai 
dažna, progresuojanti ir sunki liga, susijusi su prasta gy-
venimo kokybe bei padidėjusiu mirštamumu [2]. Esant ne-
pažeistai triburio vožtuvo anatomijai, mažo laipsnio TVN 
laikomas nepatologiniu. Vidutinio – didelio laipsnio TVN 
dažniausiai vystosi dėl vožtuvo burių pažeidimo ir (ar) tri-
burio vožtuvo žiedo dilatacijos [3].  Pirminis (organinis) TV 
nesandarumas sutinkamas iki 10 proc. atvejų ir dažniausiai 
vystosi dėl reumatinių, degeneracinių, įgimtų, infekcinių, 
trauminių ar jatrogeninių priežasčių. Antrinis, arba funk-
cinis TVN, sudaro iki 90 proc. atvejų. Jo metu nustatomos 
TV burės be morfologinių pakitimų, išsiplėtęs TV žiedas, 
dešinysis skilvelis (DS) dėl kairiosios širdies ir plaučių ligų. 
Literatūroje vis dažniau kaip atskiros etiologijos liga nuro-
domas izoliuotas TV nesandarumas [4]. 

Tyrimo tikslas – remiantis naujausiais literatūros duo-
menimis, apžvelgti funkcinio triburio vožtuvo nesandarumo 
diagnostikos bei gydymo galimybes.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Taikyta nuosekli mokslinės literatūros apžvalga bei ana-

lizė. Duomenų paieška buvo atliekama Medline (PubMed), 
UpToDate bei ClinicalKey mokslinėse duomenų bazėse. 
Peržiūrėtos naujausios publikacijos, nagrinėjančios triburio 
vožtuvo nesandarumo temą, koncentruojantis į funkcinio 
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triburio vožtuvo nesandarumo diagnostiką bei taikomus gy-
dymo metodus. Pasirinktos anglų kalba skelbtos publikacijos.

Tyrimo rezultatai
Triburio vožtuvo aparatas yra sudarytas iš TV žiedo, trijų 

burių (priekinės, užpakalinės ir pertvarinės), chordų, papi-
liarinių raumenų ir greta esančio miokardo. TV žiedas yra 
dinamiškas, jo forma ir dydis kinta priklausomai nuo apkro-
vos sąlygų − žiedas labiau išsiplečia skilvelio diastolės metu, 
prisipildžius dešiniajam skilveliui. TV burės yra plonesnės 
ir trapesnės nei mitralinio vožtuvo, prie jų prisijungusios 
chordos užtikrina vienkryptį kraujo tekėjimą širdyje [3,5]. 

Funkcinis TVN vystosi, kai padidėjus spaudimui ir 
(ar) atsiradus tūrio perkrovai, DS ima plėstis, sukeldamas 
TV žiedo dilataciją ir sutrikdydamas burių koaptaciją [5].  
Dažniausiai antrinį TVN sąlygoja kairiosios širdies vožtuvų 
ligos, plautinė hipertenzija, ilgalaikis prieširdžių virpėjimas 
(PV), DS išemija ar kardiomiopatijos [6,7]. Literatūros duo-
menimis, iki 50 proc. pacientų, kurie turi didelio laipsnio 
mitralinę regurgitaciją, ir daugiau nei 25 proc. pacientų, 
turinčių didelio laipsnio aortos stenozę, kartu stebimas ir 
reikšmingas (vidutinio ir didelio laipsnio) TVN [4]. Plautinė 
hipertenzija gali būti idiopatinė arba vystytis dėl kairiosios 
širdies patologijos, plaučių embolijos, lėtinių plaučių ar sis-
teminių ligų. Visa tai  didina spaudimą plaučių arterijoje 
ir DS [4]. Be to, ligos, tiesiogiai veikiančios DS funkciją, 
pavyzdžiui išemija apatinio ir dešiniojo skilvelio miokardo 
infarkto metu, ar aritmogeninė DS kardiomiopatija, gali lemti 
TVN dėl papiliarinių raumenų remodeliacijos, pasikeitusios 
TV burių padėties [4]. Nesant pirminės TV pažaidos, gre-
tutinės kairiosios širdies patologijos ar plautinės hiperten-
zijos, diagnozuojamas izoliuotas TV nesandarumas [3]. Šis 
morfologinis tipas dažniausiai pasireiškia vyresnio amžiaus 
pacientams, sergantiems PV. Izoliuoto TVN metu stebimas 
ryškus dešiniojo prieširdžio (DP) ir TV žiedo išsiplėtimas 
bei sutrikusi burių koaptacija [4] 

Diagnostika. TVN neretai ilgą laiką nesukelia jokių 
simptomų, o pirmieji požymiai atsiranda dėl kairiosios šir-
dies vožtuvų disfunkcijos ar širdies nepakankamumo. Esant 
pažengusiai dešiniosios širdies nepakankamumo klinikai, 
galima stebėti jungo venos pulsaciją, hepatomegaliją ir peri-
ferines edemas. Holosistolinis ūžesys, stiprėjantis įkvėpimo 
metu, TV projekcijoje yra tipinis, tačiau retai išklausomas 
auskultacinis radinys [3,8]. 

Auksiniu standartu TVN diagnostikoje laikomas echo-
kardiografinis tyrimas. Jo metu išsamiai vertinama vožtuvo 
morfologija, pažeidimo laipsnis, etiologija, nustatoma kitų 
širdies struktūrų geometriniai bei funkciniai pokyčiai [8]. 
Vertinant funkcinio TVN prognozę, echokardiografijos metu 
svarbu atlikti dešiniosios širdies ertmių dydžių matavimus 

bei DS funkcijos įvertinimą [8]. Atliekant perkrūtinkaulinę  
echokardiografiją (TTE), vizualizuoti visas tris TV bures 
vienoje dviejų dimensijų (2D) plokštumoje yra sudėtinga, 
todėl rekomenduojama atlikti išsamų TV įvertinimą iš ke-
lių skirtingų projekcijų [9]. Perstemplinė echokardiografija 
(TEE) taikoma esant įtariamam endokarditui, elektrokardios-
timuliatoriaus sąlygotai infekcijai ar nepakankamai vaizdo 
kokybei TTE tyrimo metu [8]. Vis dažniau tiek TTE, tiek 
TEE metu naudojama trimatė echokardiografija (3D), lei-
džianti gerokai tiksliau įvertinti TV burių ir susijusių ana-
tominių struktūrų morfologiją bei funkciją [9]. DS tūrių 
ir funkcijos įvertinimui aukso standartu laikomas širdies 
magnetinio rezonanso tomografijos (šMRT) tyrimas [10]. 
Pacientams, sergantiems TVN, rekomenduojamas ir plautinės 
hipertenzijos įvertinimas, matuojant intrakardinį sistolinį 
spaudimą DS ir plaučių arterijoje invazinio hemodinamikos 
tyrimo metu. Esant dideliam TVN, išmatuojami greičiai gali 
būti mažesni, nei tikimasi plautinės hipertenzijos atveju, ir 
tikrasis plaučių kraujagyslių pasipriešinimo lygis gali būti 
maskuojamas [8,10]. 

TVN sunkumo įvertinimas remiasi kokybiniais bei kieky-
biniais parametrais, didelę reikšmę turi efektyvios regurgita-
cinės angos (ERA) bei v. contracta matavimas. Didelio TV 
nesandarumo kriterijais laikoma ERA ≥ 40 mm2, v. contracta 
> 7 mm [8]. Vertinant TVN,  svarbus apatinės tuščiosios 
venos išsiplėtimas ≥ 21 mm bei priešingos kraujo srovės 
krypties nustatymas kepenų venoje sistolės metu [9]. Ženklia 
TV žiedo dilatacija laikomas TV žiedo diametro padidėjimas 
≥ 40 mm ar ≥ 21 mm/m2, išmatuotas diastolės pabaigoje 
keturių širdies ertmių viršūniniuose vaizduose [8]. Vertinant 
DS sistolinę funkciją, rekomenduojama išmatuoti triburio 
vožtuvo žiedo judesio amplitudę (TVŽJA), sistolinį žiedo 
judesį (S’) bei DS frakcinį ploto pokytį (angl. fractional area 
change, FAC), kurių sumažėjimas < 15 mm, < 11 cm/s ir < 
35 proc. atitinkamai nurodo disfunkciją [3,8].

Gydymas. Šios patologijos konservatyvaus gydymo 
galimybės  ribotos. Diuretikai skiriami širdies tūrio per-
krovai mažinti didelio TV nesandarumo su dešinės širdies 
nepakankamumo požymiais metu. Pacientams, sergantiems 
plautine hipertenzija, vazodilatatoriai gali palengvinti TV 
nesandarumo būklę [3]. Nepaisant taikomo medikamentinio 
gydymo, daugumos pacientų DS disfunkcija ir nepakanka-
mumas linkę progresuoti dėl skilvelio remodeliacijos bei 
išliekančios stazės didžiajame kraujo apytakos rate [11]. 

Europos kardiologų draugijos (EKD) 2021 m. rekomen-
dacijos teigia, jog atliekant kairiosios širdies vožtuvų opera-
ciją, kartu turi būti koreguojamas ir vidutinio-didelio laipsnio 
TVN. Rekomenduojama koreguoti ir nedidelį TVN, jei 2D 
echokardiografijos metu nustatomas ženkliai išsiplėtęs TV 
žiedas (≥ 40 mm, ≥ 21 mm/m2) ar prieš tai buvo diagnozuotas 
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DS nepakankamumas [10]. Izoliuoto TVN gydymas išlieka 
kontroversišku, nes nėra pakankamos apimties tyrimų, įro-
dančių, jog chirurginio gydymo naudos-žalos santykis viršytų 
medikamentinio [12].

Pirmaeilis funkcinio TVN chirurginis gydymas yra anulo-
plastika − vožtuvo žiedo korekcija, išsaugant nuosavą triburį 
vožtuvą. Anuloplastikos metu siekiama TV žiedo dilataciją 
koreguoti ties priekinės-užpakalinės burės pagrindu, nes 
būtent šios dalys yra linkusios plėstis esant funkciniam TV 
nesandarumui [5]. Skirtingos metodikos, apimančios siūlų 
ar žiedo įsiuvimo, burės didinimo bei „kraštu prie krašto“ 
principus, taikomos priklausomai nuo TV aparato anatomijos 
bei funkcijos [5,13]. Vožtuvo protezavimas turėtų būti svars-
tomas, esant dideliam žiedo išsiplėtimui ir kartu nustatytam 
reikšmingam TV burių nutempimui į DS ertmę (palapinės 
plotas > 1 cm2) [8,10]. 

Vystantis minimaliai invazyvių procedūrų metodikoms, 
didelės operacinės rizikos pacientams atsiranda vis daugiau 
naujų vožtuvinių širdies ligų gydymo alternatyvų. Remian-
tis 2021 m. EKD rekomendacijomis, kateterinis funkcinio 
TVN gydymas turėtų būti svarstomas simptominiams, neo-
peruotiniems pacientams, turintiems tinkamą TV anatomiją 
[10]. Kateterinės TV procedūros, kaip ir įprastos chirurginės, 
skirstomos į plastiką ir protezavimą [14]. Esant skirtingoms 
TVN stadijoms bei mechanizmui, rekomenduojamas atitinka-
mas kateterinio TV plastikos būdo pasirinkimas. Ankstyvoje 
stadijoje, vyraujant tik TV žiedo išsiplėtimui, galima anu-
loplastika. Progresuojant TVN ir vystantis burių tempimui, 
taikomas  koaptaciją gerinančių sistemų (TriClip, PASCAL, 
FORMA) ar jų kombinacijos su anuloplastika metodas [12]. 
Esant ženklių TV aparato pakitimų, pradedamos taikyti ir 
perkateterinio protezavimo procedūros. Viena jų – hetero-
topinis protezavimas, kurio metu, siekiant sumažinti stazę 
didžiajame kraujo apytakos rate, implantuojami viršutinės 
ir apatinės tuščiųjų venų protezai [14]. Dėl savo anatominio 
sudėtingumo, kuris dar labiau pakinta TVN metu, tiesioginis 
perkateterinis TV vožtuvo protezavimas kelia daug iššūkių, 
tačiau vykstančiuose klinikiniuose tyrimuose specialiai pri-
taikyti vožtuvai atranda savo nišą [14].

Išvados
1. Funkcinio triburio vožtuvo nesandarumo diagnostikos 

auksiniu standartu yra laikomas echokardiografinis tyrimas.
2. Pirmaeiliu gydymo metodu laikoma chirurginė TV 

nesandarumo korekcija, išsauganti nuosavą vožtuvą.
3. Esant sunkiai gretutinei patologijai ir didelei opera-

cijos rizikai, greta medikamentinio gydymo atsiranda vis 
daugiau minimaliai invazinių procedūrų metodų, leidžiančių 
pagerinti gydymo rezultatus. 
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Summary
Tricuspid valve regurgitation (TVR) is a relatively common, 

progressive, and severe disease associated with poor quality of life 
and mortality. Secondary, or functional, TVR accounts for up to 
90 % of cases. It develops when the right ventricle (RV) begins to 
expand due to increased pressure and/or volume overload, resul-

ting in dilatation of the tricuspid valve (TV) annulus and impaired 
coaptation of the leaflets. Functional TVR is usually caused by left 
heart valve disease, pulmonary hypertension, prolonged atrial fi-
brillation, right ventricular ischemia, or cardiomyopathy. Howe-
ver, for a long period, TVR can remain asymptomatic, and symp-
toms of left ventricular dysfunction or heart failure occur first. An 
echocardiographic examination is considered the gold standard 
in the diagnosis of TVR. It includes a detailed assessment of the 
valve morphology, degree of damage, etiology, and geometric and 
functional changes in other cardiac structures. When assessing the 
prognosis of functional TVR, it is important to perform measure-
ments of right heart cavities sizes and evaluation of RV function. 
The primary treatment for functional TVR is surgical - annulo-
plasty - a correction of the valve annulus that preserves the native 
valve. Valve prosthetics should be considered when severe annu-
lar dilatation or significant tethering of the TV leaflets is detected. 
With the development of minimally invasive procedures, more al-
ternatives are emerging in patients at high risk for surgery. Trans-
catheter TV intervention is an alternative treatment for symptoma-
tic, non-surgical patients with suitable TV anatomy.
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